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ملخظ:
تهدف الدزاطت بلى ببساش ؤهمُت مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت باعخبازها مً ؤهم الىظم السكابُت الفعالت التي
حظاهم في جؿىٍس ألاطالُب ؤلادازٍت للدظُير لخدلُم ألاهداف اإلاظؿسة للميشإة باالعخماد على ؤدواث مساكبت الدظُير
الخللُدًت والخدًثت لخدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت ،وازترها اإلاىهج الىضفي الخدلُلي ألاوظب إلاجخمع
الدزاطت اإلاخيىن مً  19مسهب زٍاض ي حىازي بىالًت اإلاظُلت ،ؤما العُىت هظسا إلاددودًت حجم مجخمع الدزاطت جم
ازخُاز ؤطلىب الخطس الشامل ،واطخعملىا اطخمازة الاطخبُان هإداة جىضلىا بها بلى ؤن:
هلظ الىطاثل و اإلايشأث السٍاغُت ًازس طلبا على فعالُت هظام اإلاساكبت وبالخالي ألاداء ؤلادازي للعاملين.
الكلمات املفحاخية  :هظام مساكبت حظُير  ،اإلايشأث السٍاغُت ،ألاداء ؤلادازي ،اإلااطظت السٍاغُت.
Abstract :
The study aims to highlight the importance of monitoring the management of
sports facilities as one of the most effective control systems that contribute to
the development of administrative methods of management, in order to achieve
the established objectives of the facility by relying on traditional and modern
management control tools to improve the administrative performance of
sportsinstitutions. we chose the descriptive and analytical approach best suited
to the study community consisting of 19 neighborhood sports complexes in the
Wilayat of M'sila. As for the sample, due to the limited size of the study
population, the comprehensive inventory method was chosen. Administrative
performance of employees.
key words: Management control system, sports facilities, administrative
performance sports institution.
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ملذمة:
حعخبر اإلايشأث السٍاغُت الخدًثت مً ؤبسش العىالم التي اهدسخذ عالم الهىدطت اإلاعمازٍت الخدًثت و اإلاعخمدة على
آلُاث مخفم عليها دولُا بدىم ؤن العمازة السٍاغُت ؤو اإلااطظت لها ؤضىٌ و فىىن و كىاهين جػبؿها على شاولت
اإلااطظاث ؤلادازٍت و الاكخطادًت ،وهرا ًادي الى الدظُير الفعاٌ و الىاجح مً كبل اإلاظاولين اللاثمين على هره
اإلااطظاث بدازٍا مً زالٌ الاعخماد على هظام مساكبت حظُير كطد جدظين مظخىي ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث
السٍاغُت ،هما ؤن هرا العمل ال ًسلى مً بجباع طُاطاث و كىاهين ججعل ول مسفم دازل اإلايشإة السٍاغُت له ؾابع
بدازي ،بُداغىجي ،جلجي و فجي.
وعسفذ مساكبت الدظُير بإنها " :مظاز داثم للػبـٌ ،ظعى بلى ججىُد ول ؾاكاث اإلااطظت لالطخسدام ألامثل للمىازد
وجصخُذ ألازؿاء والاهدسافاث ،وهي حظمذ للمظاولين والعاملين بالخدىم في ؤدائهم الدظُيري مً زالٌ اإلاعلىماث
التي ًىفسها لهم والري ٌظاعدهم على جدلُم ألاهداف اإلاظؿسة بىفاءة وفعالُت ،وبطىزة مالثمت وميسجمت مع
ؤلاطتراجُجُت اإلادددة ،وبالخالي فهى هظام للخدىم في الدظُير هيل"(هاضر دادي عذون وآخرون ،مراكبة الخضيير
وألاداء في املؤصضة الاكحطادية ،2010،ص ) 46
وإلاساكبت الدظُير مياهت هامت دازل اإلااطظاث السٍاغُت بةعخبازها مً ؤهم الىظم السكابُت الفعالت التي حظاهم في
جؿىٍس ألاطالُب ؤلادازٍت للدظُير ،مع جمىُنها مً جلُُم وشاؾها والىشف عً هفاءة وهجاعت عملُت مساكبت الدظُير
فيها لخدلُم ألاهداف اإلاظؿسة ،ان جؿىٍس وجدظين ألاداء ؤلادازي في اإلااطظاث السٍاغُت ؤضبذ ؤمسا غسوزٍاوفم
ؤهظمت زكابُت وبدازٍت كىٍت ومخؿىزة جىاهب الخؿىز الخىىىلىجي للمدافظت على مىدظباتها ،وجدلُم الىخاثج اإلاسحىة
بىحىد مىازد مخسططت وذاث هفاءة حظاعد على شٍادة بهخاحُت اإلااطظت.وفي هرا الظُاق وان مىغىع دزاطدىا
ًخمدىز خىٌ ببساش الدوز الخلُلي الري ًلعبه هظام مساكبت اإلايشأث السٍاغُت في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث
السٍاغُت ،وليىهه ٌعد مً ؤهم اإلابادت التي ًجب على اإلااطظاث السٍاغُت جدلُلها زدمت لطالح العام،
مما طبم وهظسا لألهمُت التي جخمخع بها مساكبت الدظُير وان البد مً الترهيز على ألادواث التي جمازض بها عملُت
السكابت،هما ذهس مدمذ الطغير كريش ي في ملاله بإهه "جىحد ؤشياال مسخلفت ألدواث مساكبت الدظُير ،بعػها بظُـ
وؤطاس ي في السكابت ،وبعػها ؤهثر حعلُدا ،وبعػها ًيىن ؤطلىبا زكابُا دازلُا ٌظخسدمه الجهاش الخىفُري للماطظت
اإلاعُىت ،وبعػها آلازس ًيىن ؤطلىبا زكابُا زازحُا حظخسدمه هُئاث مظخللت عً اإلااطظت،هما ؤن هره ألادواث
جلِع عددا مً اإلااشساث التي جدىم على ألاداء الىلي للماطظت واإلاسهص اإلاالي ومدي جميزها عً مىافظيها ،بِىما ًسهص
البعؼ آلازس على كُاض ؤداء حصء معين مً ألاداء الىلي ؤو إلخدي الىظاثف اإلاسخلفت في اإلااطظت مثل ؤلاهخاحإو
الدظىٍم ؤو الخمىًٍ ؤو ألافساد..الخ"( .مدمذ الطغير كريش ي ،2011 ،ص.)169
وٍخم جطيُف ؤدواث مساكبت الدظُير بلى ضىفين جللُدًت وخدًثت ،فىجد ؤدواث مساكبت الدظُير الخللُدًت حشخمل على
" هظام اإلاعلىماث ،اإلاداطبت العامت  ،اإلاداطبت الخدلُلُت "  ،ؤما ؤدواث مساكبت الدظُير الخدًثت فخدخىي على "
الخدلُل اإلاالي  ،اإلاىاشهت الخلدًسٍت  ،لىخت اللُادة ".
والجصاثس باعخبازها دولت ذاث جلالُد زٍاغُت عسٍلت ما فخئذ تهخم باإلاُدان السٍاض ي اهخماما متزاًدا عً ؾسٍم حشُِد
اإلاصٍد مً الهُاول واإلايشأث السٍاغُت الػسوزٍت وفلا للملاًِع العاإلاُت اإلاخعازف عليها ،وطنها للعدًد مً اللىاهين
السٍاغُت والىطىص الخىظُمُت لها وهرا بجباعها إلاسخلف الجىاهب اإلاخعللت باإلايشإة طىاء الجاهب الاكخطادي ؤو
الاحخماعي ؤو البُئي وهرا الجاهب ؤلادازي بةعخبازه ؤداة حظُير وزكابت.
واهؿالكا مً مىغىع دزاطخا فةن ؤهمُخه جىمً في الىكىف على اإلاشىالث والعلباث التي حعترع الظير الخظً للعمل
الخىفُري باإلايشأث السٍاغُت كطد جرلُلها والخإهد مً ؤن العملُاث الفىُت جادي وفلا إلاا هى مظؿس لها وؾبلا
لللاهىن لظد الثغساث التي حس يء جلدمها ،هما حظعى للخطىٌ على معلىماث واكعُت عً طير العمل اإلااطظاحي مً
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ؤحل جسشُد عملُت اجساذ اللسازاث وبساضت ما ًسخظ منها بالظُاطاث العامت لدظُير اإلايشأث السٍاغُت بشيل فعاٌ،
لرا هؿسح ؤلاشيالُت العامت الخالُت :
هل لىظام مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت دوز في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس؟
-1الخضاؤالت الجسئية:
 1.1ـ هل للميشأث السٍاغُت هظام معلىماث شامل زاص بها ٌظاهم في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في
الجصاثس؟.
 2.1ـ هل للميشأث السٍاغُت لىخت كُادة حظاعد في اجساذ اللسازاث لخدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في
الجصاثس؟.
-2ال ــفرغ ــيات :
-1.2الفرغ ــية العامـ ــة :
لىظام مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت دوز في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس-2.2الفرغيات الجسئية للذراصة :
 1.2.2ـ للميشأث السٍاغُت هظام معلىماث شامل زاص ودكُم لجمع البُاهاث ومعالجتها ،وجسصٍنها ٌظاهم في جدظين
ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس
2.2.2ــللميشأث السٍاغُت لىخت كُادة حعخبر ؤداة اجطاٌ حظاعد في اجساذ اللسازاث لخدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث
السٍاغُت في الجصاثس.
 -3ؤهذاف الذراصة :
مً زالٌ مىغىع الدزاطت فلد جم زطم مجمىعت ؤهداف ومنها :
 1.3ـمعسفتمظاهمت ودوز هظام مساكبت حظُير اإلايشأث السٍاغُت هىظام معلىماث شامل زاص ودكُم لجمع البُاهاث
ومعالجتها ،وجسصٍنها في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت
 2.3ـ الاؾالع على ؤهمُت لىخت كُادة هإداة اجطاٌ باإلايشأث السٍاغُت ومظاعدتها في اجساذ اللسازاث لخدظين ألاداء
ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت.
-4ثدذيذ مفاهيم ومططلخات الذراصة :
-1.4جعريف هظام مراكبة الخضيير :
-1.1.4املراكبة  :اإلاساكبت هي بخدي عىاضس وظاثف العملُت ؤلادازٍت وتهدف بلى مساكبت العمل وكُاض ألاداء الفعلي
وملازهخه مع ما هى مسؿـ باطخسدام معاًير زكابُت ًلازن بها هرا ألاداء ،وفي غىء هخاثج اإلالازهت ًخم جددًد
ؤلاهجاشاث ؤلاًجابُت التي ًجب حعصٍصها والاهدسافاث الظلبُت التي ًجب جصخُدها وججىبها مظخلبال ،وبالخالي جدلُم
ألاهداف اإلاؿلىبت(.خضين خريم ،2010 ،ص ) 302
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-2.1.4الخضيير ٌ :عسفها  "P.Bergeronجلً العملُت التي مً زاللها هسؿـ وهدًس وهساكب مىازد اإلااطظت مً ؤحل
جدلُم ألاهداف اإلاظؿسة"( .هاضر دادي عذون وآخرون ،مراكبة الخضيير في املؤصضة الاكحطادية ،2004 ،ص ) 09
-3.1.4مراكبة الخضيير ٌ :عسفها  P.Bergeronبإنها " جلً العملُت التي حظمذ للمظيرًً بخلُُم ؤداءاتهم وبملازهت
هخاثجهم مع اإلاسؿؿاث وألاهداف اإلاظؿسة وباجساذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت إلاعالجت الىغعُاث غير مالثمت"( .هاضر
دادي عذون وآخرون ،مراكبة الخضيير في املؤصضة الاكحطادية ،مرحع صابم ،ص ) 10
-2.4امليشأت الرياغية :حعسف على ؤنها مً اإلاظخلصماث ألاطاطُت في حظُير اليشاؽ البدوي بىحىد آلاالث واللىاشم
وألادواث اإلاسخبرة في اليشاؾاث السٍاغُت ألازسي .وحعخبر بخدي ألاطاطُاث التي حعين هخاثج ؤعماٌ اإلادزب للنهىع
والخلدم بمظخىي السٍاض ي وجؿىٍسه هدى واكع ؤفػل ،هما حعخبر اإلايشإ السٍاغت العىطس ألاطاس ي ليل مظعى في
الخؿىز السٍاض ي فهي جخدىم في اإلاظخلبل الساض ي وله ،حشيل اللاعدة التي بدونها ال ًمىً اللُامبإي مظعى لخعمُم
وجىطُع للممازطاث السٍاغُت ،وَعىد مفهىم اإلايشأث السٍاغُت خظب اإلاسطىم الخىفُري  416-91اإلاازر في 02
هىفمبر 1991اإلاددد لشسوؽ بخدار اإلايشأث السٍاغُت واطخغاللها" (.زواوي عبذ الىهاب وآخرون،2020 ،ص ص
.) 94-93
هما عسفها آمين ؤهىز زىلي ؤنها " ذلً الىاكع اإلاادي اإلااطظاحي الري حعهد بلُه السٍاغت"( .ؤمين ؤهىر الخىلي،1996 ،
ص.) 329
-3.4ألاداءإلاداري:
َّ َ ْ َ ً
-1.3.4الحعريـف اللغـىي لألداء  * :ؤدي جإ ِدًت  ( .ؤدي ) الص يء :كام به
* ألاداء-1 .بًطاٌ الص يء -2اللػاء(.حبران مضعىد ،1989،ص )48
-2.3.4الحعريف الاضطالحي لألداء  " :ألاداء هى بازخطاز اهجاش هدف ؤو ؤهداف اإلااطظت "( .خضً إبراهيم بلىط،
 ،2002ص ) 360
-3.3.4الحعريف إلاحرائي لألداء إلاداري :وهلطد به هى هخاج العمل والجهد اإلابروٌ دازل اإلااطظاث التي حظير بإؾس
كاهىهُت مدددة جدذ اشساف الهُئاث الىضُت عليها بالخيظُم مع مظيري اإلايشأث السٍاغُت ،وذلً بةجباع مجمىعت
مً ؤلاحساءاث وآلالُاث اللاهىهُت لخددًد معاًير جلُُم مسدودًت العاملين باإلااطظاث السٍاغُت.
-5املؤصضة الرياغية  :هي حماعت ذاث جىظُم مظخمس جخإلف مً عدة ؤشخاص ؾبُعُين ؤو معىىٍين وٍيىن الغسع
منها جدلُم السعاًت للشباب وبجاخت الظسوف اللىمُت والاحخماعُت اإلاىاطبت الخىمُت كدزاتهم في بؾاز الظُاطت العامت
للدولت ( .مرهيز ؤصامة ،صعىدي ؤيىب ،2020 ،ص ) 94
-6الذراصات الضابلة واملشابهة :
-1.6دراصة ضفاء لشهب ،بعىىان" هظام مراكبة الخضيير وعالكحه باثخار اللرار ،دراصة خالة مؤصضة إهحاج املياه
املعذهية ملىزاية" الدزاطت عبازة عً مرهسة ماحظخيرعلىم الدظُير ،ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدظُير ،حامعت
الجصاثس ،2006/2005،والتي عالجذ ؤلاشيالُت الخالُت  " :كيف يضاعذ هظام مراكبة الخضيير املضيريً واملضؤولين في
عملية اثخار اللرارات باعحباره وصيلة فعال للحدكم في الخضيير".؟
ولإلحابت على هاجه ؤلاشيالُت كامذ الباخثت بطُاغت عدة فسغُاث مً بُنها ما ًسدم مىغىع دزاطدىا–هظام مساكبت
الدظُير هى هظام شامل للمعلىماث ٌعمل على جصوٍد اإلاظيرًً واإلاظاولين باإلاعلىماث التي حظاعدهم على اجساذ
اللسازاث ،وهرا جلىم لىخت اللُادة بخلخُظ اإلاعلىماث الىاججت عً اإلاداطبت الخدلُلُت واإلاىاشهاث الخللُدًت وذلً
إلاظاعدة اإلاظاولين على اجساذ اللسازاث بظسعت وفي ألاوكاث اإلاىاطبت.
املؤلف املرصل :فحيدة بىصاق
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هما هدفذ الدزاطت بلى الخعسف على هظام مساكبت الدظُير وعلى هُفُت مظاعدجه على اجساذ اللساز ومدي ؤهمُخه في
زفع وجدظين ؤداء اإلااطظت مً زالٌ وحىد هظام فعاٌ إلاساكبت الدظُير ٌعمل على جددًد الاهدسافاث وجفظيرها،
وإلاعالجت اإلاىغىع اطخسدمذ الباخثت مىهجين ،اإلاىهج الىضفي للىضىٌ بلى معسفت دكُلت وجفطُلُت لىظام مساكبت
الدظُير وهُفُت مظاعدجه على اجساذ اللسازاث واإلاىهج الخجسٍبي مً زالٌ بحساء دزاطت خالت للخعسف على زطاثظ
الخالت اإلادزوطت بشيل دكُم ومفطل،وكد جمثلذ عُىت الدزاطت في ماطظت بهخاج اإلاُاه اإلاعدهُت إلاىشاًت  ،ومً بين
ؤهم ما جىضلذ بلُه الدزاطت هرهس ً :جب ؤن ًىظس بلى مساكبت الدظُير على ؤنها وطُلت ولِظذ غاًت فهي حعمل على
جصوٍد اإلاظيرًً واإلاظاولين بمسخلف اإلاعلىماث التي حظاعدهم على اجساذ اللسازاث.
مساكبت الدظُير مظاز داثم للخعدًل ٌظتهدف ججىُد الؿاكاث مً ؤحل الاطخسدام ألامثل للمىازد وجصخُذ ألازؿاء
والاهدسافاث ،جىمُت معلىماث اإلاظيرًً مً زالٌ زفع هفاء ألافساد وجدظين ؤداء اإلااطظت هيل باإلغافت بلى جلُُم
هظام مساكبت الدظُير مً زالٌ مجمىعت مً ألادواث التي حظخعمل هخلىُاث حظمذ بخسؿُـ ألاداءاث وهرلً مخابعتها
والخىم عليها بعد جىفُرها ،ومً بين آلافاق التي جؿسكذ لها الدزاطت ؤن هظام مساكبت الدظُير ٌظخدعي ؤن ًيىن مدال
للخؿبُم في ؤلادازاث العمىمُت ،الطُما وان هره ألازيرة حعاوي هي ألازسي مً وحىد اهدسافاث بين الخسؿُـ والخىفُر
وغالبا ما جيىن الىخاثج اإلادللت دون اإلاظخىي اإلاؿلىب بالسغم مً ضخامت اإلابالغ اإلاىفلت ،فىُف ٌظاهم هظام مساكبت
الدظُير في خل مثل هاجه اإلاشاول؟.
 -2.6دراصــة وعيمــة يديــاوي ،بعىــىان "ؤدوات مراكبــة الخضــيير بــين الىظريــة والحطبيــم ،دراصــة خالــة كطــا ضــىاعة
الخليب"،الدزاطت عبازة عً ؤؾسوخت دهخىزاه في العلىم الاكخطادًت ،ولُت العلـىم الاكخطـادًت وعلـىم الدظـُير حامعـت
الخــاج لخػــس ،باجى ــت ،الجصاثــس ،2009 ،والت ــي عالجــذ ؤلاش ــيالُت الخالُــت  " :م ــا ه ــى الىاك ــع الحطبيل ــي قدوات مراكب ــة
الخضيير في الحكيف مع مضحجذات الظروف الخالية؟".
هــدفذ الدزاطــت بلــى الخعــسف علــى مياهــت مساكبــت الدظــُير فــي اإلااطظــت وببـساش ؤهمُــت الخيامــل بــين ألادواث مساكبــت الدظــُير
الخللُدًت والخدًثت هما حظخعين بها في عملُت الخسؿُـ وجلُُم ألاداء ،وإلاعالجت اإلاىغىع اطخسدمذ الباخثت مىهجين
هما اإلاىهج الىضفي لعسع ما هى مخىفس ؤوادًمُا مً معلىماث عً اإلاىغـىع ،واإلاـىهج الخدلُلـي للبُاهـاث اإلاخعللـت بعُىـت
البدث كطد الخعسف على واكعها .وكد شملذ عُىت الدزاطت ماشساث العسع والؿلب العالمي باإلغافت بلى ماشساث
العسع الىؾجي والاطتهالن الىؾجي والىازداث وجؿىز ألاطعاز في كؿاع ضىاعت الخلُب.
وؤه ــم م ــا جىض ــل بلُ ــه البد ــث بب ـساش ال ــدوز الفع ــاٌ ال ــري لعبخ ـه ؤلادازة الجدً ــدة م ــً ز ــالٌ هجاخه ــا ف ــي جىحُ ــه وبًط ــاٌ
بطتراجُجُت اإلااطظت ومسؿؿاث ؤعمالها بلى مسخلف مظخىٍاتها الخىظُمُت وحعد مساكبت الدظُير الىطُلت اإلاميـزة لـرلً
وهرا ًجعل مً ألاهمُت بميان ؤن جيىن هره ألازيرة كادزة على حظُير عىامل الىجاح لإلطتراجُجُت مً حهت ومـً حهـت
زاهُ ــت ح ــدًسة ب ــإن حع ــالج بش ــيل ؤمث ــل الدظ ــائالث ال ــثالر الت ــي جؿ ــسح بش ــيل مظ ــخمس عل ــى و ــل مظ ــير غ ــمان الع ــسع
الخىافس ي ،زلم اللُمت وجىكير الظسوف اإلاىاطبت الطخمسازٍت اإلااطظت.
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د -فحيدة بىصاق د -خبيب ضذراجي د -ؤصماء بىصاق

-3.6دراصةؤ.د الضعيذ بريش ،د .وعيمة يدياوي ،بعىـىان "ؤهميـة الحكامـل بـين ؤدوات مراكبـة الخضـيير فـي ثليـيم ؤداء
املىظمـ ـ ــات وزيـ ـ ــاد فعالي هـ ـ ــا ،دراصـ ـ ــة خالـ ـ ــة ملبىـ ـ ــة الاوراش" مل ـ ــاٌ ميش ـ ــىز بمجل ـ ــت ؤداء اإلااطظ ـ ــاث الجصاثسٍـ ـ ــت ،
2012/2011
تهـدف الدزاطـت بلــى ببـساش الخيامــل بـين ؤدواث مساكبــت الدظـُير الخدًثـت والخللُدًــت فـي ظــل الخدـىالث الهامــت التـي حشــهدها
بِئــت ؤعمــاٌ اإلاىظمــاث ومــا جميــزث بــه مــً حظــازع فــي ألاخــدار حعــل وــل ميــزة جىافظــُت طــسَعت الــصواٌ ،ومــً ؤهــم الىخــاثج
التــي جىضــلذ بليهــا الدزاطــت ؤن جلُــُم ألاداء بةطــخعماٌ بؿاكــت ألاداء اإلاخــىاشن وان وــان ًخميــز بلــدزة هبيــرة علــى جدلُــم
الخــىاشن بــين البِئــت الخازحُــت والبِئــت الدازلُــت ،غيــر ؤن هــرا الخلُــُم ًبلـ ذا فاثــدة وفعالُــت مدــدودة للمىظمــت بن لــم
ًدعم باألدواث الخللُدًت وهرا ًاهد الخيامل بين ؤدواث مساكبت الدظُير اإلاسخلفت في جلُُم ؤداء اإلاىظماث.
-7ؤوحه الاخحالف والخشابه مع الذراصات الضابلة واملشابهة :
حــاءث دزاطــدىا فــي حاهبهــا الىظــسي مثــل مثُالتهــا مــً الدزاطــاث الظــابلت وهــى غــسوزة وحــىد الخيامــل بــين ؤدواث مساكبــت
الدظ ــُير الخدًث ــت والخللُدً ــت ف ــي ظ ــل الخد ــىالث الهام ــت الت ــي حش ــهدها بِئ ــت ؤعم ــاٌ اإلاىظم ــاث لخدلُ ــم ؤه ــدافها ،ماع ــدا
مداولت جىُُفها وجؿبُلها وفم بِئتها السٍاغُت ،وهى ما خاولىا الىضىٌ بلُه في بدثىا هرا.
 اإلاــىهج اإلاخبــع فــي دزاطــدىا وــان اإلاــىهج الىضــفي الخدلُلــي وهــى اإلاىاطــب للمعؿُــاث اإلاخــىفسة لــدًىا ،واطــخسدمذ معظــمالدزاطاث ألازسي اإلاىهج الىضـفي لخىغـُذ حىاهـب اإلاىغـىع الىظسٍـت ،واإلاـىهج الخدلُلـي إلاعسفـت دكُلـت ومفطـلت للجاهـب
الخؿبُلي.
ؤمــا باليظــبت إلاجخمــع وعُىــت الدزاطــت فهى ـان ازــخالف بــين الدزاطــاث ،فيــل دزاطــت جىاولــذ مىغــىعها علــى ومجخمــع وعُىت معُىت وفم ما ًسدم ؤهداف دزاطتها ،ومىغىع دزاطدىا ًسخلف عً الباقي في شله السٍاض ي ألنها جؿبم على بِئت
زٍاغُت وان واهذ مساكبت الدظُير وؤدواتها هي هفظها التي حظخعمل وَظخدٌ بها في الدظُير الادازي بطفت عامت.
الجاهب الحطبيلي :
 -1الذراصة الاصحطالعية :
حعد الدزاطت الاطخؿالعُت الخؿىة ألاولى التي حظاعد الباخث في بللاء هظسة عامت خىٌ حىاهب الدزاطت اإلاُداهُت
للبدث ،وتهدف بلى الخإهد مً مالثمت ميان الدزاطت للبدث ،والخدلم مً مدي ضالخُت ألاداة اإلاظخعملت لجمع
اإلاعلىماث خىٌ مىغىع البدث(.رشيذ زرواجي2002،م ،ص)191
كمىا بصٍازاث مُداهُت اطخىشافُت على فتراث مسخلفت بلى مدًسٍت الشباب والسٍاغت ودًىان اإلاسهباث اإلاخعددة
السٍاغاث بىالًت اإلاظُلت وهرا اإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت مً احل ازر معلىماث جفُد دزاطدىا ،خُث كام الباخثين
بةزخُاز04مسهباث زٍاغُت حىازٍت بهدف الخإهد مً الخطاثظ الظُيىمترًت لألداة،خُث كمىا بؿسح مجمىعت مً
ألاطئلت عليهم همسخلت ؤولُت ،وهرا وله ًطب في ه ــدف واخــد هى الىكىف على اإلاجاٌ اإلاُداوي ،و ؤزر اهؿباع عام
ٌظاهم في ضُاغت حُدة إلشيالُت الدزاطت وفسغُاتها ،وجدػير اطخمازة الاطخبُان وجددًد اإلاجخمع والعُىت ،وألاداة
اإلاظخعملت للدزاطت.
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ؤما مجاالث الدزاطت فخمثل اإلاجاٌ اإلاياوي باإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت بىالًت اإلاظُلت والخابعت لدًىان ماطظاثالشباب بىالًت اإلاظُلت والتي هي جدذ وضاًت مدًسٍت الشباب والسٍاغت لىالًت اإلاظُلت ،ؤما اإلاجاٌ الصماوي امخد مً
20حاهفي بلى  09مازض2020م.
 -2مجحمع وعيىة الذراصة :
ًلطد باملجحمع حمُع ألافساد (ؤو ألاشُاء ؤو العىاضس) الرًً لهم زطاثظ واخدة ًمىً مالخظتها(رحاء مدمىد ؤبى
العالم ،2006 ،ص.)154
وَعسف مجخمع الدزاطت بإهه "اإلاجمىعت اليلُت مً العىاضس التي ٌظعى الباخث بلى ؤن ٌعمم عليها الىخاثج ذاث العالكت
باإلاشيلت اإلادزوطت"( .مضاعذ بً عبذ هللا الىىح ،2004،ص.)80
ؤما العُىت فخعخبر مً ؤهم اإلاداوز التي ٌظخسدمها الباخث زالٌ بدثه ،فازخُاز العُىت بشيل حُد ومىاطب ٌظاعد
على الخىضل بلى هخاثج ذاث مطداكُت عالُت وهفاءة مىزىق بها ،فةذا واهذ فىسة الباخث حعخبر بمثابت البرزة ،فةن
اإلاىهج بمثابت التربت هما حعخبر العُىت بمثابت الظماد ،لرلً بذا ؤخظً الباخث ازخُاز التربت والظماد اإلاالثمين للبرزة،
فظىف ًىمى البدث همىا طلُما وٍسسج زمازا لها وشنها وكُمتها( .عبذ اليمين بىداود ،ؤخمذ عطاء هللا ،2009،ص)67
لىً في دزاطدىا هره العُىت حعخبر جمثُال للمجخمع اليل ،لرلً اعخمدها على ؤصلىب الخطر الشامل ومعىاه "حمع
البُاهاث عً حمُع اإلافسداث التي ًخيىن منها اإلاجخمع مدل البدث"( .مدمذ مىير حجاب  ،2006،ص)105
مجخمع الدزاطت مخيىن مً مظيري اإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت بىالًت اإلاظُلت ،وبىاء علُه جم جىشَع الاطخبُان علىالعدد ؤلاحمالي ،واإلالدز بـ19 :مظير ،ووان عدد الاطخبُاهاث اإلاظترحعت 12اطخمازة،وجم اطدبعاد  04مظيرًً ممً
شملتهم الدزاطت الاطخؿالعُت مً العدد ؤلاحمالي .ولم ًخم اطترحاع زالر اطخمازاث اطخبُاهُه مً مجمىع اإلاظيرًً
ألطباب مسخلفت.
وغمً اإلاىغىع اإلاعالج ًخجظد مجخمع بدثىا في مظيري اإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت عبر جساب والًت اإلاظُلت
وعددهم 19مسهب زٍاض ي حىازي منها مسهبين خدًثي اليشإة وؤضبدا خيزا الخدمت مع بداًت طىت .2020
-3عيىة البدث وكيفية اخحيارها:
هظسا إلاددودًت حجم مجخمع الدزاطت فلد جم خطس ول العىاضس التي جخىفس فيهم بمياهُت الخؿبُم ،خُث جم ازخُاز
ؤطلىب الخطس الشامل خُث جمثلذ العُىت في  19مظير باإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت بىالًت اإلاظُلت وجم جىشَع
الاطخبُان على العُىت ،وكد جم حظلُمهم اطخمازاث الاطخبُان واطترحعذ 12الاطخمازة ،وجم بزػاعها للخدلُل
ؤلاخطاجي.
-4املىهج املضحخذم :
اعخمدها في مىغــىع دزاط ــدىا على اإلانهــج الىض ـفـي الخدلُلي ،وهى اإلاىهج ألاهثر اطخعماال في وافت الدزاطاث العلمُت،
خُث عسفخه زحاء مدمىد ؤبى عالم" :بإهه الخطمُم ؤو الخؿت التي ًػعها الباخث للخطىٌ على البُاهاث وجدلُلها
بغسع الىكىف على ؾبُعت مشيلت مً اإلاشىالث( " .رحاء ابى مدمىد عالم .)04 ،2011 ،وهرا ما هلىم به مً زــالٌ
دزاطــدىا ،وذلً كطد جىغُذ دوز هظام مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث
السٍاغُت في الجصاثس"،دزاطت مُداهُت باإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت بىالًت اإلاظُلت"
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-5ؤدوات الذراصة :
جم الاعخماد في الدزاطت على اطخمازة اطدباهت مىحهت إلاظيرًاإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت بىالًت اإلاظُلت .لجمع
اإلاعلىماث اإلاُداهُت ،وكد كظمذ الاطخمازة بلى زالر مداوز وهي والخالي:
-1.5املدىر ألاول :وكد اشخمل على  5ؤطئلت جدوز خىٌ  :دوز هظام مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت في جدظين
ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس.
-2.5املدىر الثاوي :وٍخػمً  5ؤطئلت جدوز خىٌ :للميشأث السٍاغُت هظام معلىماث شامل زاص ودكُم لجمع
البُاهاث ومعالجتها ،وجسصٍنها ٌظاهم في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت.
-3.5املدىر الثالث  :وبدوزه زططذ له 5ؤطئلت جدوز خىٌ :للميشأث السٍاغُت لىخت كُادة حعخبر ؤداة اجطاٌ
حظاعد في اجساذ اللسازاث لخدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت.
كام الباخثين بىغع مفخاح لخصخُذ هرا الاطخبُان وذلً بةعؿاء ؤلاحابت (وعم ،ال)،و الخدزٍجاث (.)2،1
-6عرع الىحائج وثدليلها:
حذول ركم : 01
ًىضح دوز هظام مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس.
عبار الضؤال
 -01هل حعخمد بدازة اإلايشأث
السٍاغُت على غىابـ ومعاًير
مدددة في جلُُم ألاداء ؤلادازي
للعاملين باإلااطظت السٍاغُت.
-02هل هىان عىامل جدفيز
وحصجُع للعاملين باإلايشإة
السٍاغُت لخىفُر ألاعماٌ اإلاىولت
بليهم؟
-03هل للميشإة السٍاغُت هظام
معلىماث ًمىنها مً معالجت
اإلاشاول واإلاظاهمت في ضىع
اللساز ؟
 -04هل هىان جىشَع للمىازد
اإلاخاخت مً احل جدلُم ؤهداف
اإلايشإة السٍاغُت؟
-05هل هىان مىهج مسطظ
إلاخابعت فسٍم او مظاوٌ
للمظاعدة على اجساذ اللسازاث
دازل اإلايشإة السٍاغُت ؟

عذد ألاحىبة
وعم /ال
ال%
وعم /ال وعم %
3/9

71.5%

28.95%

كيمة كا 2
املدضىبة
06.737

كيمة كا2
املجذولة
03.841

درحة
الخرية
1

الذاللة
إلاخطائية
0.05

اللرار
دالت
اخطاثُا

4/8

68.42%

31.58%

05.158

03.841

1

0.05

دالت
اخطاثُا

6/6

52.63%

47.37%

0.105

03.841

1

0.05

دالت
اخطاثُا

4/8

68.42%

31.58%

05.158

03.841

1

0.05

دالت
اخطاثُا

5/7

63.16%

36.84%

02.632

03.841

1

0.05

دالت
اخطاثُا
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دور هظام مراكبة الخضيير للميشأت الرياغية في ثدضين ألاداء إلاداري باملؤصضات الرياغية في الجسائر
"دراصة ميذاهية باملركبات الرياغية الجىارية بىالية املضيلة"

الضؤال ألاول:
هل حعخمد بدازة اإلايشأث السٍاغُت على غىابـ ومعاًير مددد في جلُُم ألاداء ؤلادازي للعاملين باإلااطظت السٍاغُت.؟
ثدليل الجذول:
مً زالٌ الجدوٌ زكم ( )01الخظىا ؤن وظبت %71,05مً عُىت الدزاطت جسي ؤن هىان اطتراجُجُاث مخبعت في
مجاالث حظُير اإلايشأث السٍاغُت دازل اإلااطظت السٍاغُت وغىابـ ومعاًير مددد في جلُُم العاملين باإلايشإة في خين
هجد ؤن وظبت %28,95مً عُىت الدزاطت ال جسي ؤن هىان غىابـ ومعاًير مددد في جلُُم ألاداء ؤلادازي للعاملين
باإلايشإة مً زالٌ الىخاثج اإلاخدطل عليها مً الجدوٌ زكم (ً )01مىً اللىٌ ؤن وظبت عالُت مً عُىت الدزاطت حعخبر
ؤن هىان اطتراجُجُاث مخبعت في مجاالث حظُير اإلايشأث السٍاغُت دازل اإلااطظت ،و مىه هجد ؤن ول مجاالث مساكبت
الدظُير جلام لها دزاطاث وبدىر وجسؿُـ مً كبل اللاثمين باإلدازة دازل اإلااطظت ،خُث جػع هره ألازيرة
اطتراجُجُاث مظبلت حعد مظاعدة إلدازة اإلااطظت لخلدًم ؤفػل الخدماث و جلبُت زغباث و خاحُاث حمهىزها
اإلاظتهدف مً الدزاطت اإلالامت على مظخىي بدازتها.
ولىً ول هرا ًخؿلب حهد ووكذ هبيرًً لخؿبُم ذلً ،وعلى عىع ذلً ًسي الجصء آلازــس مً عُىت الدزاطت ؤن لِع
هىان اطتراجُجُاث مخبعت في مجاالث حظُير اإلايشأث السٍاغُت دازـل اإلااطظت ،و ٌعىد ذلً لعدم وحىد اهخمام فعلي
بمجاالث مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت زاضت مً هاخُت الدزاطاث والبدىر والخسؿُـ مً كبل اللاثمين
باإلدازة العلُا ،خُث ٌعىد ذلً بلى عدم وحىد ؤضال كظم ٌظيره مظئىلين لهم زبرة في مسخلف اإلاجاالث مً زالله
ٌظخؿُعىن وغع اطتراجُجُاث مظبلت حظاعد بدازة اإلااطظت على زدمت الشباب السٍاض ي اإلاظتهدف وجلبُت مسخلف
زغباجه و بشباعها ،فمً زالٌ خظابىا لـ وا 2وحدهــا كُمت وا 2اإلادظىبـت التي كدزث بـ  06,737ؤهبر مً كُمت
وا2اإلاجدولت التي كدزث بـ ،03,841ومىه جىحـد فسوق ذاث داللت بخطاثـُت عىد مظــخىي الداللت  0,05ودزحت خسٍت،1
هرا ما ًاهد ؤن بدازة اإلايشأث السٍاغُت حعخمد على غىابـ ومعاًير مددد في جلُُم ـإداء العاملين باالعخماد على
ؤدواث مساكبت الدظُير  ،وهى ما ًخىافم مع هخاثج " دراصة ؤ.د الضعيذ بريش ،د .وعيمة يدياوي بعىىان "ؤهمية
الحكامل بين ؤدوات مراكبة الخضيير في ثلييم ؤداء املىظمات وزياد فعالي ها ،دراصة خالة ملبىة الاوراش".
الضؤال الثاوي:
هل هىان عىامل جدفيز وحصجُع للعاملين باإلايشإة السٍاغُت لخىفُر ألاعماٌ اإلاىولت بليهم؟.
ثدليل الجذول:
مً زالٌ الجدوٌ زكم ( )01الخظىا ؤن وظبت %68,42مً عُىت الدزاطت حعخبر ؤن كُادة بدازة اإلااطظت جلىم بخدفيز
وحصجُع العاملين والاطدشازة وضىاعت اللساز الدظُيري ،في خين هجد ؤن وظبت %31,58مً عُىت الدزاطت ال حعخبر ؤن
كُادة بدازة اإلااطظت جلىم بالدصجُع.
مً زالٌ الىخاثج اإلاخدطل عليها مً الجدوٌ زكم (ً )01مىً اللىٌ ؤن وظبت عالُت مً عُىت الدزاطت حعخبر ؤن
كُادة بدازة اإلااطظت جلىم بدصجُع وجدفيز العاملين والاطدشازة وضىاعت اللساز الدظُيري ،وذلً وفلا للمهام
والطالخُاث اإلاىولت ،خُث حعؿ لهم مهام مخىىعت مً زاللها ٌشازهــىن في ضىاعت واجساذ اللـساز ،زاضت في وغع
مسخلف الاطتراجُجُاث التي جخماش ى مع الىـظام الدظُيري اإلاخبع مً كـبل بدازة اإلااطظت ،مما ًجعل اإلاسخطىن حصء
ؤطاس ي في اجساذ اللسازاث اإلاخعللـت بةدازة اإلااطظــت زاضـت منها ول ما ًخعلم باطتراجُجُت اإلااطظت.
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وعلى عىع ذلً ًسي الجصء آلازس مً عُىت الدزاطت ؤن كُادة بدازة اإلااطظت ال جلىم بالدصجُع والخدفيز  ،وذلً
زىفا مً وحىد جدازل في اإلاهام والطالخُاث اإلاىولت ،خُث ال حعؿ الىـثير مً ألامىز اإلاخعللت بةدازة اإلااطظت
للمسخطين في خم اإلاشازهت في ضىاعت واجساذ اللساز الدظُيري ،زاضت في وغع بعؼ البرامج و الاطتراجُجُاث التي
جيىن ذو ؤهمُت باليظبت لىظام بدازة اإلااطظت ،مما ًجعل زؤي اإلاسخطين السٍاغُين ًيىن حصء لِع غسوزي في اجساذ
اللسازاث داثما واإلاخعللت بةدازة اإلااطظت  ،فمً زالٌ خظابىا لـ وا 2وحدهــا كُمت وا 2اإلادظىبـت التي كدزث بـ 05,158
ؤهبر مً كُمت وا2اإلاجدولت التي كدزث بـ ، 03,841ومىه جىحـد فسوق ذاث داللت بخطاثـُت عىد مظــخىي الداللت 0,05
ودزحت خسٍت ،1هرا ما ًاهد ؤن للدصجُع والخدفيز بطهاماث في ضىاعت اللساز دازل اإلااطظت في العملُت الدظُيرًت
للميشأث السٍاغُت ولخىفُر ألاعماٌ اإلاىولت بليهم ،وهرا ما ًخىافم وبعؼ هخاثج دراصة ضفاء لشهب بعىىان" هظام
مراكبة الخضيير وعالكحه باثخار اللرار ،دراصة خالة مؤصضة إهحاج املياه املعذهية ملىزاية".
الضؤال الثالث:
هل للميشإة السٍاغُت هظام معلىماث ًمىنها مً معالجت اإلاشاول واإلاظاهمت في ضىع اللساز ؟.
ثدليل الجذول:
مً زالٌ الجدوٌ زكم ( )01الخظىا ؤن وظبت %52,63مً عُىت الدزاطت حعخبر ؤن هىان فعال هظام معلىماث مىول بلى
مدًس اإلااطظت في بدازة اإلايشأث السٍاغُت  ،في خين هجد ؤن وظبت %47,37مً عُىت الدزاطت ال حعخبر ؤن هىان هظام
معلىماث مىول فلـ بلى مدًس اإلااطظت في بدازة اإلايشأث السٍاغُت.
مً زالٌ الىخاثج اإلاخدطل عليها مً الجدوٌ زكم (ً )01مىً اللىٌ ؤن اليظب مخلازبت لجصؤًً مً عُىت الدزاطت،
خُث ٌعخبر الجصء ألاوٌ ؤن هىان فعال هظام معلىماث مىولت فلـ بلى مدًس اإلااطظت في بدازة اإلايشإة السٍاغُت ،خُث
حعؿ له مهام مخىىعت مً زاللها ٌظخؿُعىن وغع مسخلف البرامج التي جخماش ى مع مخؿلباث هظام بدازة اإلااطظت،
وذلً ًسحع على باإلًجاب زاضت زدمت الجمهىز بىىعُه و الري ٌظتهدف مً زالٌ ألاوشؿت التي ًلدمها للشباب
السٍاض ي ،مما ًجعل هرا ألازير ًيىن حصء ؤطاس ي مً بدازة اإلااطظت.
وعلى عىع ذلً ًسي الجصء آلازس مً عُىت الدزاطت ؤن لِع هىان هظام معلىماث مىولت فلـ بلى مدًس اإلااطظت في
بدازة اإلايشإة السٍاغُت ،خُث ال حعؿ مهام مدددة و التي مً زاللها ال ٌظخؿُعىن لىخدهم وغع بسامج جخماش ى مع
هظام بدازة اإلااطظت ،خُث ًسحع ذلً بلى عدم جىفس ؤلامياهُاث اإلاادًت و البشسٍت التي تهخم بسدمت الجمهىز بىىعُه
اإلاظتهدف مً كبل بدازة اإلااطظت ،فمً زالٌ خظابىا لـ وا 2وحدها كُمت وا 2اإلاجدولت التي كدزث بـ  03,841ؤهبر مً
كُمت وا2اإلادظىبـت التي كدزث بـ ،0,105ومىه ال جىحـد فسوق ذاث داللت بخطاثـُت عىد مظــخىي الداللت  0,05ودزحت
خسٍت ،1هرا ما ًاهد ؤن مدًس اإلااطظت في بدازة اإلايشأث السٍاغُت له ضالخُاث ومهام فعلُت وخلُلُت مىولت بلُه
مثل وغع الدزاطاث والبرامج والخسؿُـ لها مً كبله دازل اإلااطظت باالعخماد على هظام معلىماث ًمىىه مً
معالجت اإلاشاول واإلاظاهمت في ضىع اللساز .وهرا ما ًخىافم وبعؼ هخاثج دراصة ضفاء لشهب بعىىان" هظام مراكبة
الخضيير وعالكحه باثخار اللرار ،دراصة خالة مؤصضة إهحاج املياه املعذهية ملىزاية".
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دور هظام مراكبة الخضيير للميشأت الرياغية في ثدضين ألاداء إلاداري باملؤصضات الرياغية في الجسائر
"دراصة ميذاهية باملركبات الرياغية الجىارية بىالية املضيلة"

الضؤال الرابع:
هل هىان جىشَع للمىازد اإلاخاخت مً احل جدلُم ؤهداف اإلايشإة السٍاغُت؟.
ثدليل الجذول:
مً زالٌ الجدوٌ زكم ( )1الخظىا ؤن وظبت %68,42مً عُىت الدزاطت حعخبر ؤهه جىحد اإلاىاشهت الخلدًسٍت اليافُت
لدظُير اإلايشأث السٍاغُت دازل اإلااطظت ،في خين هجد ؤن وظبت  %31,58مً عُىت الدزاطت ال حعخبر ؤهه ال جىحد
مىازد مادًت وبشسٍت وافُت ،دازل اإلااطظت.
مً زالٌ الىخاثج اإلاخدطل عليها مً الجدوٌ زكم (ً )1مىً اللىٌ ؤن وظبت معخبرة مً عُىت الدزاطت حعخبر ؤهه ًىحد
فعال ؤلامياهاث اإلاادًت والبشسٍت اليافُت لدظُير اإلايشاث السٍاغُت الشبابُت دازل اإلااطظت لىً غير مفعلت ،خُث
ٌعىد ذلً بلى عدم وحىد جؿبُم واطخغالٌ حُد و خلُلي لهره ؤلامياهُاث اإلاادًت و البشسٍت ،وهرا ما حعل عملُت
مساكبت الدظُير غعُفت دازل اإلااطظت فهى في وكخىا الخالي ًدخاج بلى بعادة جىظُم بدازي كطد الىضىٌ به بلى ؤفػل
اإلاساجب ،ومىه الىضىٌ بهرا العمل بلى مظاعدة بدازة اإلااطظت العلُا كطد جلدًم ؤفػل ما لديها لجمهىزها
اإلاظتهدف ،وعلى عىع ذلً ًسي الجصء الثاوي مً عُىت الدزاطت ؤهه ال ًىحد ؤلامياهاث اإلاادًت والبشسٍت اليافُت
لدظُير اإلايشأث السٍاغُت دازل اإلااطظت ،خُث ٌعىد ذلً بلى عدم حعل حهاش العملُت الدظُيرًت حهاش كاثم براجه و
حعؿ له ول الطالخُاث و اإلاهام التي مً اإلافسوع هى الىخُد اإلاظاوٌ عليها كطد مظاعدة بدازة اإلااطظت لخلدًم
ؤفػل ما لديها لجمهىزها اإلاظتهدف زاضت الشباب.
مما ؤضبذ حهاش الدظُير الاطتراجُجي مىعدم ًدخاج بلى اعتراف بدازي مً كبل بدازة اإلااطظت كطد جلدًم زدماجه لها،
ومىه حلب ؤهبر عدد مً حماهيرها اإلاخىىعت ،ومىه ًمىً اللىٌ ؤهه حعىد الفسوق في آزاء اإلابدىزين في ؤلامياهاث اإلاادًت
والبشسٍت للدظُير الاطتراجُجي العخباز الىثيرًً منهم ؤهه عملُت ًدخاج بلى الاهخمام مً كبل اإلاظاولين اإلاخىاحدًً على
مظخىي ؤلادازة العلُا ،فمً زالٌ خظابىا لـ وا 2وحدها كُمت وا 2اإلاجدولت التي كدزث بـ  05.158ؤهبر مً كُمت
وا2اإلادظىبـت التي كدزث بـ ،03.841ومىه ال جىحـد فسوق ذاث داللت بخطاثـُت عىد مظــخىي الداللت  0,05ودزحت
خسٍت ،1هرا ما ًاهد ؤلامياهاث اإلاادًت والبشسٍت جدخاج لدعم وجىفُر دازل اإلااطظت إلاساكبت حظُير اإلايشأث السٍاغُت
وجدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظت السٍاغُت .وهى ما ًخىافم مع هخاثج " دراصة ؤ.د الضعيذ بريش ،د .وعيمة يدياوي
بعىىان "ؤهمية الحكامل بين ؤدوات مراكبة الخضيير في ثلييم ؤداء املىظمات وزياد فعالي ها ،دراصة خالة ملبىة
الاوراش".
الضؤال الخامط:
هل هىان مىهج مسطظ إلاخابعت فسٍم ؤو مظاوٌ للمظاعدة على اجساذ اللسازاث دازل اإلايشإة السٍاغُت؟.
ثدليل الجذول:
مً زالٌ الجدوٌ زكم ( )01الخظىا ؤن وظبت %63,16مً عُىت الدزاطت جسي ؤن هىان فعال ؤطع معخمد عليها
إلاخابعت فسٍم عمل في اإلااطظت ،في خين هجد ؤن وظبت %36,84مً عُىت الدزاطت ال جسي ؤن هىان ؤطع معخمد عليها
في اإلااطظت.
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مً زالٌ الىخاثج اإلاخدطل عليها مً الجدوٌ زكم (ً )01مىً اللىٌ ؤن وظبت عالُت مً عُىت الدزاطت حعخبر
ؤن هىان ؤطع معخمد عليها لخىظُف اإلايشأث والهُاول السٍاغُت في اإلااطظت ،لعل مً ؤهـم هره ألاطع هجد ماًلي:
اعخماد لىخت كُادة وهرلً جددًد ؾبُعت عالكت اإلاجاالث اإلاسجبؿت بخفعُلها مً ؾسف اإلاظاولين ،وهرلً جددًد
هىعُت الدزاطاث والبدىر لهره اإلاجاالث مً كبل اللاثمين باإلدازاث العلُا  ،وعلى عىع ذلً ًسي الجصء آلازس مً
عُىت الدزاطت ؤهه لِع هىان ؤطع معخمد عليها لخىظُف اإلايشأث السٍاغُت في اإلااطظت.
و ٌعىد ذلً لعدم وحىد اهخمام فعلي بهره اإلاجاالث زاضت مً هاخُت وغع مفهىم لها وهرلً ال جىحد دزاطاث
وبدىر مً كبل اللاثمين باإلدازاث العلُا ،وهرلً ٌعىد ذلً بلى عدم وحىد ؤضال مظئىلين لهم اللدزة على فهم
لىخت اللُادة و جددًد عالكتها مع اإلااطظت اإلاخىاحد فيها ،ومىه ال ٌظخؿُعىن وغع اطتراجُجُاث مظبلت وؤطع
لخلُــُمها كد حظاعد بدازة اإلااطظت على زدمـت حمهىزها اإلاظتهدف وجلبُت مسخلف زغباجه ،فمً زالٌ خظابىا لـ وا2
وحدها كُمت وا 2اإلاجدولت التي كدزث بـ  03,841ؤهبر مً كُمت وا2اإلادظىبـت التي كدزث بـ ،02,632ومىه ال جىحـد فسوق
ذاث داللت بخطاثـُت عىد مظــخىي الداللت  0,05ودزحت خسٍت ،1هرا ما ًاهد ؤن لخىظُف اإلايشأث السٍاغُت في
اإلااطظت مجاالث مخعددة لها ؤطع جسدم الجمهىز اإلاظتهدف مً ؾسف اإلااطظت و بدازتها .وهرا ما ًخىافم وبعؼ
هخاثجدراصة وعيمة يدياوي ،بعىىان "ؤدوات مراكبة الخضيير بين الىظرية والحطبيم ،دراصة خالة كطا ضىاعة
الخليب".
الاصحيحاحات والاكتراخات:
الاصحيحاحات :
مً زالٌ اهجاشها لدزاطدىا الخالُت وؤلاإلاام بالجاهبين الىظسي والخؿبُلي ,فةهه ًبرش حلُا ،وعلى غىء الىخاثج اإلاخدطل
عليها والتي مفــاده ــا ؤن  ":دوز هظام مساكبت الدظُير للميشأث السٍاغُت في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت
في الجصاثس "دزاطت مُداهُت باإلاسهباث السٍاغُت الجىازٍت بىالًت اإلاظُلت" ،ومً زــالٌ اطخــعماٌ ألاداة اإلاىاطبت
لدزاطدىا ؤال وهي اطخمازة الاطخبُان جىضلىا بلى  :ان ؤدواث مساكبت الدظُير بطىفيها الخللُدًت والخدًثت ،حظاهم في
جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت .وان واهذ هىان مشىالث وعلباث حعترع الظير الخظً للعمل
الخىفُري باإلايشأث السٍاغُت ًجب العمل على جرلُلها ،هما ان للميشأث السٍاغُت هظام معلىماث شامل زاص
ودكُم لجمع البُاهاث ومعالجتها ،وجسصٍنها ٌظاهم في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس لىىه
بداحت لخدكُم وجدُين لُىاهب الخؿىزاث وٍدلم ؤهداف اإلااطظت السٍاغُت ،.هما جبين لىا ـللميشأث السٍاغُت لىخت
كُادة حعخبر ؤداة اجطاٌ حظاعد في اجساذ اللسازاث لخدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت في الجصاثس.
الاكتراخات :
بعد هره الدزاطت جىضل الباخثىن الى اكتراح عدة هلاؽ جخعلم باإلاىغىع وهي على الشيل الخالي :
 غسوزة جدعُم هظام اإلاعلىماث الشامل وجؿىٍسه لجمع البُاهاث ومعالجتها وجسصٍنها وٍخطف بالخطىضُت والخميزباإلايشأث السٍاغُت مما ٌظاهم في جدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت.
 غسوزة وغعـ ماشساث زاضت باإلايشأث السٍاغُت عىد وغع لىخت كُادة بةعخبازها ؤداة اجطاٌ حظاعد في حعصٍصوظاثفها ؤلادازٍت واجساذ اللسازاث والخيظُم والسكابت والخىحُه لخدظين ألاداء ؤلادازي باإلااطظاث السٍاغُت.
ؤدواث هظام اإلاساكبت باإلايشأث السٍاغُت بداحت للدعم بالشيل الالشم باإلدازاث وىنها فعالُت زكابُت حظاعد علىاجساذ اللسازاث وجدلُم ألاهداف.
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دور هظام مراكبة الخضيير للميشأت الرياغية في ثدضين ألاداء إلاداري باملؤصضات الرياغية في الجسائر
"دراصة ميذاهية باملركبات الرياغية الجىارية بىالية املضيلة"

الاطخغالٌ ألامثل للىطاثل و اإلايشأث السٍاغُت مً كبل الشباب وجدىمهم فيها بغافت بلى خظً جىظُفها ٌعخبران مًؤبسش العىامل اإلاظاعدة على جدلُم ألاداء ؤلادازي لىجاعت هظام مساكبت اإلايشأث السٍاغُت .
هلظ الىطاثل و اإلايشأث السٍاغُت ًازس طلبا على فعالُت هظام اإلاساكبت وبالخالي ألاداء ؤلادازي للعاملين.جدظِع اإلاسخطين على مدي ؤهمُت الدظُير الفعاٌ للميشأث و الىطاثل السٍاغُت في بهجاح دوزاث جإهُل اإلاهخمين
بإهظمت مساكبت الدظُير .
 اإلايشأث السٍاغُت مدل الدزاطت حعاوي هلطا هبيرا في وحىد الىطاثل السٍاغُت هما و هُفا على مظخىي مجالهااإلاياوي.
املطادر و املراحع:
 .1ؤمين ؤهىز الخىلي  :ؤضىٌ التربیت البدهیت و السیاغیت  ،داز الفىس العسبي .1996
 .2زحاء مدمىد ؤبى العالم  :مىاهج البدث في العلىم الىفظُت والتربىٍت ،ؽ ،5داز اليشس للجامعاث ،مطس،
2006م.
 .3زحاء مدمىد ؤبى عالم  ،مىاهج البدث في العلىم الىفظُت والتربىٍت،ؽ ،6داز اليشس للجامعاث ،مطس2011 ،م.
 .4زشُد شزواحي ،جدزٍباث على مىهجُت البدث في العلىم الاحخماعُت ،ؽ ،1داز هىمت الجصاثس2002 ،م.
 .5خظً ببساهُم بلىؽ ،بدازة اإلاىازد البشسٍت مً مىظىز اطتراجُجي .داز النهػت العسبُت ،ؽ  ،1بيروث2002 ،م.
 .6خظين خسٍم ،مبادت ؤلادازة الخدًثت :الىظسٍاث العملُاث ؤلادازٍت ،وظاثف اإلاىظمت ،ؽ ،2داز الخامد لليشس
والخىشَع ،ألازدن2010،م.
 .7حبران مظعىد ،زاثـد الؿـالب .ؽ ،9داز العلـم للمالًُـً ،بيروث1989،م.
 .8مظاعد بً عبد هللا الىىح :مبادت البدث التربىي ،ؽ ،1ولُت اإلاعلمين ،السٍاع2004 ،م.
 .9مدمد مىير حجاب  :ؤطاطاث البدىر ؤلاعالمُت والاحخماعُت ،ؽ ،3داز الفجس لليشس والخىشَع ،اللاهسة،
2006م.
 .11عبد الُمين بىداود ،ؤخمد عؿاء هللا :اإلاسشد في البدث العلمي لؿلبت التربُت البدهُت والسٍاغُت ،ؽ ،1دًىان
اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الجصاثس.2009 ،
 .11هاضس دادي عدون وآزسون ،مساكبت الدظُير في اإلااطظت الاكخطادًت ،داز الخمدًت العامت ،الجصاثس2004،م.
 .12هاضس دادي عدون وآزسون ،مساكبت الدظُير وألاداء في اإلااطظت الاكخطادًت ،داز الخمدًت العامت،
الجصاثس2010،م.
 .13شواوي عبد الىهاب وآزسون ،مظاهمت ؤلاعالم السٍاض ي اإلاظمىع في جسكُت اإلايشأث السٍاغُت في الجصاثس" بذاعت
اإلاظُلت همىذحا ،مجلت الخددي  ،حامعت ام البىاقي ،اإلاجلد  ،12العدد 2020 ،01م.
 .14مسهيز ؤطامت ،طعىدي ؤًىب ،الخيىًٍ اإلاظخمس ودوزه في جفعُل ؤداء العاملين في اإلااطظاث السٍاغُت" مجلت
الخددي ،حامعت ؤم البىاقي ،اإلاجلد  ،12العدد 2020 ، 02م.
 .15مدمد الطغير كسَص ي ،واكع مساكبت الدظُير في اإلااطظاث الطغيرة واإلاخىطؿت في الجصاثس ،مجلت الباخث،
حامعت وزكلت،العدد2011 ،09م.
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 .16الظعُد بسَش ،وعُمت ًدُاوي ،ؤهمُت الخيامل بين ؤدواث مساكبت الدظُير في جلُُم ؤداء اإلاىظماث وشٍادة
فعالُتها ،دزاطت خالت ملبىت الاوزاض ،مجلت ؤداء اإلااطظاث الجصاثسٍت  ،حامعت كاضدي مسباح وزكلت ،الجصاثس
العدد .2012 ،01
 .17وعُمت ًدُاوي ،ؤدواث مساكبت الدظُير بين الىظسٍت والخؿبُم ،دزاطت خالت كؿاع ضىاعت الخلُب"،الدزاطت
ؤؾسوخت دهخىزاه في العلىم الاكخطادًت ،ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدظُير حامعت الخاج لخػس ،باجىت،
الجصاثس.2009 ،
 .18ضفاء لشهب ،هظام مساكبت الدظُير وعالكخه باجساذ اللساز ،دزاطت خالت ماطظت بهخاج اإلاُاه اإلاعدهُت إلاىشاًت"
مرهسة ماحظخيرعلىم الدظُير ،ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدظُير ،حامعت الجصاثس.2006/2005 ،
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